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Úvod:

Cieľ:

Poškodenie tkanív vyvolané zamedzením prísunu krvi do orgánu - ischémiou,
po ktorom nasleduje obnova perfúzie a reoxygenácia – reperfúzia, prispieva
k chorobnosti a úmrtnosti v širokom spektre patológií, vrátane infarktu
myokardu. V dôsledku zamedzenia prísunu kyslíka dochádza k zníženiu hladiny
ATP v bunkách, a tým narušeniu funkcie ATPáz. Toto vedie k vzostupu
intracelulárnej ale i mitochondriálnej hladiny vápnika, v dôsledku čoho môže
dôjsť k aktivácii vnútornej dráhy apoptózy1.

Sledovanie vplyvu ischémie a reperfúzie na proteíny zapojené do regulácie Ca2+ v srdci.

Vápenaté ióny (Ca2+) fungujú ako intracelulárny poslovia schopný regulovať rôzne
bunkové funkcie, pričom v srdci sú nevyhnutné pre správne fungovanie kontrakcie
a relaxácie. Kontrolu nad touto činnosťou, prostredníctvom proteínov viažucich
alebo prenášajúcich Ca2+, má najmä sarkoplazmatické retikulum (SR). Vstup Ca2+
do SR zabezpečuje ATPáza sarkoplazmatického retikula (SERCA), ktorej činnosť
je regulovaná fosfolambánom (PLN)2 alebo tiež posttranslačnými modifikáciami
(napr. nitráciou). Naopak, za uvoľnenie Ca2+ zo SR do cytoplazmy zodpovedajú
ryanodínové kanály (RyR). V regulácii Ca2+ je úloha SR známa už dávno, zatiaľ čo
podobná úloha pre mitochondrie bola objavená oveľa neskôr3. Jedným z proteínov
transportujúcich Ca2+ do mitochondrií je aj napäťovo-závislý aniónový kanál
(VDAC). Prenos Ca2+ medzi týmito organelami dostal do popredia záujmu aj ich
vzájomné funkčné a fyzické prepojenia označované ako membrány ER/SR
asociované s mitochondriami (MAMs)4.

Stratégia:
1. Stanovenie aktivity SERCA v SR po ischemicko-reperfúznom (IR) poškodení srdca
potkanov.
2. Stanovenie zmien v expresií SERCA2a, RyR, PLN a VDAC1 vplyvom ischémie
a reperfúzie v kardiomyocytoch potkanov.
3. Analýza bielkovín modifikovaných nitráciou vplyvom IR v SR srdcových buniek.

Výsledky:
1. Príprava vzoriek

2. Vplyv IR na aktivitu SERCA

Srdcia dospelých (6 mesačných) samcov potkanov kmeňa Wistar (n=3-6):

Postup: Aktivita ATPázy bola stanovená na základe
anorganického fosfátu (Pi) podľa publikovaného protokolu5.

1. kontrolná skupina – premytie 65 min Krebs-Henseleitovým roztokom (K-H) a nasycovanie pneumoxidom
(95% O2 + 5% CO2);
2. ischemicko-reperfúzna (I/R) skupina – premytie 15 min K-H roztokom, následne indukcia 20 min
ischémie a 30 min reperfúzie.

rýchlosti

uvoľňovania

Aktivita ATPázy a saturácia enzýmu je znížená po IR pri vyšších koncentráciách Ca2+.

Homogenizácia tkanív:
- 30 mM KH2PO4; 5 mM EDTA; 0,3 M sacharóza; 0,5 mM DTT; 0,3 mM PMSF; 1 mM leupeptín a 1 mM
pepstatín (pH 6,8);
- Ultra-Turrax T 25 homogenizátor (3×10 sekúnd, 20 500 otáčok za min).
Izolácia SR:

Hladiny predstavujú priemer ± SEM
n=6 individuálnych stanovení

3. Vplyv IR na expresiu Ca2+-regulujúcich proteínov

4. Analýza bielkovín modifikovaných nitráciou

Postup: Expresia Ca2+-regulujúcich proteínov bola stanovená metódou imunodetekcie po separácii
proteínov SDS-PAGE a Western blote. V prípade VDAC1 bola zmes proteínov rozdelené
2D elektroforézou (IEF a SDS-PAGE) a proteín bol identifikovaný hmotnostnou spektrometriou
na MALDI-TOF/TOF (Bruker Daltonics). Signály pre proteíny boli denzitometricky analyzované
v programe Quantity One (Bio-Rad).

Postup: Proteíny boli separované metódou SDS-PAGE, transfer na nitrocelulózovú
membránu metódou Western blot a detegované protilátkami voči 3-nitrotyrozínu.
SERCA bola identifikovaná hmotnostnou spektrometriou na MALDI-TOF/TOF
(Bruker Daltonics) po 2D elektroforetickom rozdelení proteínov.

Množstvo SERCA2a sa zvyšuje po ischémii, ale signifikantne sa nemení vplyvom IR, zatiaľ čo PLN,
ktorý ju inhibuje (v defosforylovanej forme), má pravdepodobne protektívne zníženú expresiu
v ischemickej aj IR skupine. Taktiež sme pozorovali v obidvoch skupinách pokles expresie RyR2.
V odpovedi na preťaženie mitochondrií Ca2+ sa znižuje expresia VDAC1 počas ischémie.

SERCA
Miera nitrácie SERCA
(aj ostatných bielkovín
SR) je nižšia v IR
skupine pri porovnaní
s ischémiou.

Hladiny predstavujú priemer ± SEM
Hladiny predstavujú priemer ± SEM

n=3 individuálnych stanovení

n=3 (n=5 pre VDAC1) individuálnych stanovení

Záver:
Predmetom štúdie boli Ca2+- regulujúce bielkoviny, najmä SERCA, ktorá podlieha v našom modeli IR poškodenia myokardu vyššej miere nitrácie po ischémii, ale zároveň jej tvorba je
akcelerovaná, čo svedčí o snahe kardiomyocytov kompenzovať nedostatočný prísun kyslíka, a tým zachovať kontraktilnú funkciu. Naopak vysoká hladina nitrácie atakuje
nadprodukovanú bielkovinu a zrejme dochádza k určitej nám neznámej kompetícii. V reperfúznej fáze IR poškodenia, ktorá je sprevádzaná hyperoxygenáciou, dochádza k rozvoju
nitračného stresu vedúceho k stimulácii selektívnej nitrácie bielkovín SR. V prepojení SR-mitochondrie toto vedie k iniciácii apoptotických dejov sprostredkovaných aj zvýšenou
prítomnosťou VDAC1 s možným dopadom na funkciu a prežívanie kardiomyocytov po IR. Do budúcnosti zostáva tiež identifikovať mieru škodlivosti na prvý pohľad negatívnych
produktov, nakoľko in vivo vyskytujúca sa syntéza nitračných produktov mastných kyselín (kyseliny olejovej a linolénovej) odhalila ich výrazné protizápalové a potenciálne
terapeutické pôsobenie.
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